
místní Agenda 21

Zápis Z 5. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21)

Datum: 29. února 2016

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile od 17:00 h. do 19:00 h.

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Chlad Luboš, Kopal Vladislav, Korda
Jan, Kudláček Jaroslav, Mačák Leoš, Obešlo Alena Kateřina, Pešlová Jana, Štajncová Jitka,
Tischerová Hana, Zrnek Petr

Omluveni: Bindr Marek, Berenreiter David, Fejfar Zdeněk, Hoffmann Libor, Herget Jan,
Jungwirth Miroslav, Kalandrová Pavlína, Petr Adam, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena,
Štoncnerová Anna, Vilgus Petr

Nepřítomni: Cibulka Martin, Fichtner Matěj, Hampl Otakar, Lexa Lukáš, Ludvík Jan, Petrus
Michal

Hosté: Věra Chmelárová, zástupci MČ Praha 7 - radní a politik MA21 František Vosecký a
Hana Kotounová, koordinátorka MA21

Tajemnice: Hájková Iva

Jednání vedla Iva Hájková na základě pověření předsedy komise Petra Vilguse.

Program

1. Kontrola úkolů zjednání 18. 1. a určení ověřovatele
2. Osvětové akce - seznam
3. Pracovní skupiny ke SPUR - informace
4. Veřejné projednání analytické části - informace
5. Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016 - plnění
6. Různé a úkoly

1. Kontrola úkolů z jednání 18. ledna a určení ověřovatele

• Navrhnout člena do pracovní skupiny strategického plánu za mateřské školy a za
základní školy do 31. ledna.
NEPODAŘILO SE.

• Připomínkovat pracovní verzi analytické části strategického plánu v první fázi do 7.
února
PRO VEŘEJNOSTMOŽNO DO 10. BŘEZNA NA WEBU MČ.

• Hájková navrhne harmonogram a způsob vytvoření Zastupitelstva mladých a zašle
k připomínkování
HARMONOGRAM PŘEDNESEN NA PORADĚ ŘEDITELŮ dne 13.2.

Komise navrhla některé náměty pro činnost Zastupitelstva mladých:
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Zapojovat děti do dobrovolnických aktivit v rámci úklidu vytipovaných lokalit.
Seznamovat děti s městskou částí v rámci komentovaných vycházek
s architekty.

KOMENTÁŘ: Návrh na uspořádání schůzky pro učitele občanské výchovy ZŠ a
základů společenských věd SŠ dne 30. 3. od 14:30 v zasedací místnosti v Grabově vile.
Učitelé budou seznámeni s činností Zastupitelstva mladých. Za vedení MČ budou na
setkání pozváni místostarostové MČ pan Vilgus, pan Fichtner, předsedkyně Komise
pro školství paní Pešlová, vedoucí odboru školství p. Svoboda.

Komise navrhla uspořádání "seznamovací" schůzky se zájemci o členství
v Zastupitelstvu mladých ve 3. týdnu v červnu. Na schůzku budou pozváni všichni
radní MČ, Komise pro školství a Odbor školství.

• 1. Hájková předloží Plán zlepšování procesu MA2l pro rok 2016 Radě MČ Praha 8 ke
schválení nejdéle do poloviny února.
RMČ PLAN SCHvAL/LA dne 3.2.2016.

• J. Pešlová zjistí, jaké jsou plány s Kapličkou ve Stejskalově ul.

KOMENTÁŘ: Paní Pešlová a paní Chmelárová informovaly komisi o tom, že kaplička
se nebourá, majitelka má zájem kapličku opravit, náklady až 150 tis. Kč, v roce 2017
zažádá o grant Nadaci VIA (pozn., dne 2. 3. sdělil předseda Komise pro životní
prostředí pan Céza, že řeší s paní Ondomišiovou zachování stromu u kapličky).

• I Hájková zjistí možnosti zapojení MČ do projektu ,,72 hodin".

KOMENTÁŘ: 1. Hájková informovala o zájem radní paní Kroutilo zapojení radních
do Mezinárodního dne dobrovolnictví Give & Gain Day, který se koná 13. 5. Možnost
zapojení do projektu 72 hodin bude řešen v září se Zastupitelstvem mladých.

• J. Herget zašle informace o projektu "Obezita dětí"
S projektem seznámí J Herget Komisi pro školství.

Ověřovatelka zápisu: Jana Pešlová

2. Osvětové akce v 1. pololetí 2016

Plánované osvětové akce a termíny:
• 25. 2. Uspořádán seminář pro žáky ZŠ P. Strozziho o cílech udržitelného rozvoje

Střediskem ekologické výchovy SEVER.

• 16.4. Uklid'me Česko (pořádá Odbor životního prostředí a speciálních projektů).
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Paní Obešlo - Vinotéka Obešlo se bude opět účastnit a sdělila, že pytle a rukavice
v určitém množství zajišťuje organizace kampaně Ukliďme Česko.

• Den Země - (pořádá Odbor životního prostředí a speciálních projektů) - termín bude
upřesněn.

• 5.5. Den zdraví - Melanom (pořádá Odbor sociálních věcí), Kulturní dům Ládví.

• 14.5. Fairtradová snídaně (pořádá radní paní Kroutil).

• 31.5. Den zdraví - Normální je nekouřit (pořádá Odbor sociálních věcí), Kulturní
dům Krakov.

• 30.5. - 5.6. Týden udržitelného rozvoje

2.6. od 17:30 bude pro občany uspořádána beseda o palmovém oleji v Tiché kavárně a
ve spolupráci se spolkem Tichý svět, Glopolis, Lestari (domluveno s L. Mačákem a
spolkem Glopolis).
V MČ jsou čtyři MŠ a ZŠ zapojené do programu Školy podporující zdraví. Ve
spolupráci s WHO, Státním zdravotním ústavem a Hygienickou stanicí HMP je
diskutován námět v uspořádání Konference o programu Školy podporující zdraví.
Konference by se konala v Praze 8 a vystoupily by na ní ředitelkylzástupkyně, které
program ve školách v Praze 8 koordinují (zatím ve stavu jednání).

• 6.6. Den zdraví - Bezpečnost (pořádá Odbor sociálních věcí).
(0(,

• Odborem školství byly osloveny školy s možností využít program Hygienické stanice
hl. m. Prahy zdarma - "Hrou proti AIDS". Kontakt pro realizaci programu: Ing. Jana
Zónová, jana.zonova@hygpraha.cz, tel.: 296 336736. Paní Zónová zaslala I. Hájkové
seznam škol, které projevily o program zájem. Aktivita škol bude medializována -
zajistí I. Hájková.

• Program Architekti ve škole http://www.architektiveskole.cz/projekty/ nabízí pro
mateřské, základní i střední školy zapojení do zajímavých projektů např. na téma
Veřejný prostor, Moje město atd., komentované vycházky. Spolupráce bude využita
pro Zastupitelstvo mladých.

3. Pracovní skupiny ke SPUR

Informace od členů, kteří jsou zároveň členy pracovních skupin (pí Pešlová, pí Tischerová, p.
Kudláček):

SWOT analýzy - rozlišit, co lze MČ ovlivnit a co ne,
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problém s (ne)úklidem psích exkrementů v oblasti Podlipného - Lindnerova x
Konšelská.

KOMENTÁŘ: Zástupce Městské policie, pan Kudláček, informoval komisi o problému
s úklidem psích exkrementů. Na dotazy členů komise pan Kudláček sdělil, že záznamy
z kamerového systému jsou pro potřeby Policie ČR a nelze na základě záznamu z kamery
pokutovat nedisciplinovaného pejskaře. Radní MČ Praha 7 pan Vosecký sdělil zkušenosti
s řešením tohoto problému na Praze 7, kdy úředníci z Odboru životního prostředí budou
udělovat pokuty.

Komise navrhuje realizovat osvětovou akci ve školách na téma úklidu psích exkrementů,
např. "Vychovej si svého psa (páníčka)".

4. Veřejné projednání analytické části

Komise byla pí Hájkovou informována o účasti občanů, způsobu práce u kulatých stolů a
způsobu práce s výstupy. Komisi byl zaslán zápis z veřejného projednání, který je uveřejněn
zde http://www.praha8.cz/Obcane-Prahy-8-spolupracuji-na-strategickem-planu-l.html

Další veřejné projednání se koná 25.5. od 18 hodin v KD Ládví, spojené s Veřejným fórem
dle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR.

5. Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016

I. Hájková informovala komisi o schválení plánu Radou MČ Praha 8. Komise bude průběžně
vyhodnocovat plnění plánu na rok 2016.

Pan Chlad informoval, že v Bohnické léčebně bude otevřeno Dobrovolnické centrum se třemi
koordinátory se zaměřením činností na úklid a údržbu parku, péče o zvířecí farmu, pomoc
s administrativou. Získána dotace z Evropského sociálního fondu.

6. Různé a úkoly

• Pozvánka na 16.3. "Škola NSZM"
• J. Štajncová informovala o projektu "MČ Praha 8 bezbariérová", který realizuje Odbor

sociálních věcí. Uskutečnilo se mapování objektů a nyní by měla být na webu MČ
zveřejněna mapa objektů s piktogramy ohledně bezbariérovosti.
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• Pozvání na akce: 16.3. Velikonoční jarmark MČ, 19.3. Oslavy 120 let elektrické
dráhy Praha-libeň-Vysočany, 22. 3. Velikonoční jarmark v ZŠ a MŠ Ústavní, 11.-
12.6. Mezi ploty v Bohnické léčebně.

Úkoly:

• Uspořádání schůzky k vytvoření Zastupitelstva mladých pro učitele občanské výchovy
zš a základů společenských věd na SŠ dne 30. 3. od 14:30 v zasedací místnosti
v Grabově vile. Zajistit pozvání místostarosty MČ pana Fichtner, předsedkyně Komise
pro školství paní Pešlové, vedoucího odboru školství p. Svobody.

Zajistí I Hájková ve spolupráci s místostarostou UČ panem Vilgusem
Termín: 30.3.2016

• Uspořádání seznamovací schůzky se zájemci o členství Zastupitelstva mladých.
Zajistit pozvání všech radních MČ, Komise pro školství a Odboru školství.

Zajistí I Hájková ve spolupráci s místostarostou MČ panem Vilgusem
Termín: 14.6.2016

• Medializovat zapojení škol v Praze 8 do programu "Hrou proti AIDS" (tisková zpráva,
web MČ).

Zajistí I Hájková

• Řešit možnost uspořádání besedy ve školách např. s Městskou policií, kynologickou
organizací, Odborem životního prostředí a speciálních projektů o nutnosti úklidu psích
exkrementů např. pod názvem "Vychovej si svého psa (páníčka).

Zajistí I Hájková

• Zjistit možnost udělování pokut pejskařům za neuklízení psích exkrementů Odborem
životního prostředí a speciálních projektů dle námětu z MČ Praha 7 a zvýšení úklidu
v oblasti Podlipného.

Zajistí I Hájková

Příští zasedání se koná 21. 3. od 17 hodin do 19 hodin v zasedací místnosti v Grabově vile
(Na KOŠince~

........................ /-r .
Bc. Iva Hájková, 1mnice komise

M~;: ~;;;;~~lW~A' ověřovatelka zápisu

Stránka 5 z 5


